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Tavoite

 Lisätä kokonaisymmärrystä markkinoinnista

 Tunnistaa yleisimmät ongelmat

 Jakaa  ROHKEASTI kokemuksia, autetaan 
toisiamme

 Vuorovaikutteisesti ja keskustellen, chatissa

 Harjoitteita; Kynä ja paperi esille, lähetetty 
etukäteisaineisto, tyhjä  word

 Oppia uutta

 Saada konkreettista apua ja ideoita

 Tukea teidän markkinoinnin aloittamista

 Suunnittelun aloittaminen käytännössä 
koulutuksen aikana

 EI ole esim. tekninen Facebook tai 
Canvakoulutus



Sisältö

 Lähtötilanne; mahdolliset ongelmat 
markkinoinnissa?

 Millaista on hyvä tapahtumamarkkinointi?

 Mitä on markkinointi ja viestintä?

 Markkinoinnin eri keinoja

 Kokonaisuuden hahmottaminen tuotekortin avulla

 Tapahtuman tarkoitus ja tavoite?

 Kohderyhmämme?

 Ydinviestin muotoilu

 Asiakaspolku; fyysinen sekä digitaalinen

 Tapahtuma lähestyy; anna lisäarvoa sitouta 
asiakas!

 Suunnitelmallisuus; 

 Kuka tekee ja milloin?

 Miten ja missä?



Mikä

kylätapahtumien

markkinoinnissa

on vaikeinta?

Mitä ongelmia on 

ollut

aikaisemmin?
3 MIN AIKAA VASTAUKSIA 

CHATTIIN 



Osaamisen 

puute

Rohkeuden 

puute

(koko)

suunnitelma 

puuttuu

Ei resursseja; 

aikaa, 

ihmisiä, 

rahaaEn tiedä 

mitä pitäisi 

sanoa

En tiedä 

kenelle 

pitäisi 

markkinoida

En tiedä 

missä ja 

miten 

tavoitan 

asiakkaat



Millaista on hyvä

tapahtumamarkkinointi

asiakkaan

näkökulmasta?

- Mistä se koostuu?

- Miten se on tehty?

- Mitä se aiheuttaa?
3 MIN AIKAA VASTAUKSIA  

CHATTIIN 



Onnistumisia!

Kiinnostava 

sisältö juuri 

sinulle= 

tavoitti 

oikean 

asiakkaan

Kaikki oikea 

tieto kerralla

Hauska, 

rohkea, 

erilainen!

Tavoitti 

oikeaan 

aikaan

Hyvä  

”tekemisen 

meininki” 

tekijöillä joka 

välittyy

Houkutteleva 

tunnelma 

Täytti 

tavoitteen, eli 

sai 

osallistumaan 

tapahtumaan















Viestinnän ja markkinoinnin ero?



Viestintä

 Tiedottamista yleisesti 

 Halutulle kohderyhmälle

 Sidosryhmille; yrittäjät, kunta jne.

 Tavoite voi vaihdella

 Informaation jakamista

 Esim. Tiedote medialle tai sidosryhmille

Markkinointi

 Kaikenlaiset toiminnot jolla pyritään 

edistämään palveluiden myyntiä

 Tavoitteena saada aikaiseksi toimintaa

 Lähteminen tapahtumaan

 Kohteena haluttu potentiaalinen 

asiakasryhmä

 Tavoite

 Esim. Maksettu mainos mediassa



Markkinoinnin 

eri keinoja

Mikä tai mitkä sopivat 

parhaiten teidän 

tilanteeseen?

Ilmoittelumainonta mediassa; Lehdet, radio, TV,

Digi –eli verkkomainonta; 
Facebook, bannerit, 
verkkojulkaisut, Instagram

Sosiaalinen media on 
pitkäjänteisen brändin 
rakennuksen kanava

PR: Suhdetoiminta, Tapahtumat, puhujatilaisuudet, 
verkostotyö, pitkäjänteistä toimintaa

Ulko- ja liikennemainonta; Kyltit, tienvarsitaulut, 
banderollit, bussien kyljet, mainokset esim. 
ilmoitustauluilla

Suoramainonta; jaetut mainokset suoraan 
kuluttajalle kotiin tai kadulla (flyerit)



Kenelle meidän tulee

viestiä?

- Sidosryhmät?

- Miten?

- Kenen vastuulla?

3 MIN AIKAA KIRJOITA ITSELLESI YLÖS

& CHATTIIN 



Maksettu vrs. 

Ansaittu 

media?

 Ostettu

 Budjetti, itse valittu kanava ja ajankohta

 Ammattilaiselta ostettu video tai artikkeli

 Ansaittua /orgaaninen

 Linkkien jakaminen, maininnat keskusteluissa

 Huom! Vaatii sosiaalisen median kanavia, 
seuraajia ja sisältöä siellä

 Viesti leviää suuremmalle joukolle mutta vaatii 
kiinnostavaa sisältöä

 Ihmisten läsnäoloa kanavissa, 
kommunikaatiota, lisää luottamusta tekijöitä 
kohtaan→



Erilaisia tapahtumia



Tapahtuman ”tuotekortti” itsellenne

Myyvä ja 
houkutteleva 
nimi

Tarkoitus; miksi 
tämä 
järjestetään?

Mikä on 
ydinviestimme?

Kuka on 
asiakas?

Sisältö; mitä 
lupaamme 
asiakkaalle?

Tunnelma? 
Kuvia?

Tavoite 
itsellemme? 
Miten 
mittaamme 
sitä? 

Aika ja 
paikka

Mitä pitää 
tietää; 
parkkipaikat, 
maksut yms.



Tärkeimmät

ydinsyyt miksi

haluatte järjestää

tapahtuman?

Tämä pitää tiedostaa

ensin itse jotta siitä

osataan kertoa muille! 3 MIN AIKAA KIRJAA ITSELLESI YLÖS 

LAITA CHATTIIN 



Tapahtuman järjestämisen ydinsyyt?

Kylän olemassaolon 
tunnettavuuden 

lisääminen

Kylätoiminnan 
tunnettavuuden 

lisääminen hyvän 
Elämysten tarjoaminen 

Hyvinvoinnin 
lisääminen

Rahan ansainta 
kyläyhdistykselle

Rahan ansainnan 
mahdollistaminen 

muille

Paikallisen 
käsityökulttuurin 

opettaminen 

Kaikkien näiden 
tapahtumäkävijöiden 
MOTIIVI osallistua on 

eri!



Kohderyhmän valinta 
on tärkeää koska..

 Arvot

 Osto ja 

kulutuskäyttäytyminen

 Markkinointikanavat

 Motiivit

 Toiveet

 Kiinnostuksen kohteet

Vaihtelee kohderyhmittäin



Kuka tai ketkä on 

tapahtumanne

haluttu

kohderyhmä?

Kuka on 

ihanneasiakas?

Tämä pitää tiedostaa

jotta tiedetään MITEN 

voidaan viestiä oikealla

tavalla

3 MIN AIKAA KIRJAA ITSELLESI YLÖS 

LAITA CHATTIIN 



HUOM! “Kaikki” ei ole kohderyhmä ☺



Mikä ydinviesti?

 Miksi olemme olemassa?

 = miksi tapahtuma järjestetään?

 Minkä ongelman ratkaisemme?

 = Miksi asiakkaan tulisi lähteä tapahtumaamme?

 Ytimekäs

 Jää mieleen



Mikä ydinviesti?

 Erottaa kilpailijoista

 Mikä on kilpailijamme?

 Vetoaa tunteisiin

 Antaa selkeän lupauksen = palvelulupaus

 Miksi asiakkaan pitäisi tulla teidän tapahtumaan?

 Keskeinen ajatus ja tiivistelmä siitä mitä 

markkinointiviestinnän pitäisi kertoa



Mikä on 

tapahtumamme

ydinviesti

kohderyhmälle?

Kiteytä!

-Millä tavalla tämä

viestitään? 

Tunnelma?

-Äänensävy

3 MIN AIKAA KIRJAA ITSELLESI YLÖS 

LAITA CHATTIIN 



Kanavavalinnat



Mikä tai mitkä 

sopivat 

parhaiten 

teidän 

tilanteeseen?

Ilmoittelumainonta mediassa; Lehdet, radio, TV,

Digi –eli verkkomainonta; 
Facebook, bannerit, 
verkkojulkaisut, Instagram

Sosiaalinen media on 
pitkäjänteisen brändin 
rakennuksen kanava

PR: Suhdetoiminta, Tapahtumat, puhujatilaisuudet, 
verkostotyö, pitkäjänteistä toimintaa

Ulko- ja liikennemainonta; Kyltit, tienvarsitaulut, 
banderollit, bussien kyljet, mainokset esim. 
ilmoitustauluilla

Suoramainonta; jaetut mainokset suoraan 
kuluttajalle kotiin tai kadulla (flyerit)



Kokonaisuus alkaa hahmottua

Tapahtuman 

ydintarkoitus

(1-3 kpl)

” Kirpputori”

-Mahdollistaa eroon pääsyn  

turhasta tavarasta

-Ota koko perhe mukaan

-Kiva rento kirpputori

Kohderyhmä

:

Perheenäidit

Perheenäidit

- Ekologisuus

- Kausiajattelu

- Säästäväisyys

- Ajanviete;  

harrastus

- Kasvatus

Ydinviesti; Kesän Kivoin Kirpputori

”Lähde 

kierrättämään 

ja viettämään 

leppoisa päivä 

yhdessä!

Iloinen 

Raikas

Rento

Toimiva



Asiakkaan polku meidän tapahtumaan?



Fyysinen ja digitaalinen polku

Kesän Kivoin 

Kirpputori!

Laukaa 11.6 

klo 12!



Fyysinen ja digitaalinen polku

Kirp

Kirppari 11.6

Klo 12



Digitaalinen polku

postaus



Kotipesä

 Onko omia kotisivuja? 

 Jostain pitää löytyä  vuoden 2022 tiedot helposti!

 Lisäinfoa tapahtumasta

 Toista ydinviesti

 Tuo lisäarvo esille!

 Yhteystiedot

 Ohjaa somekanaville



Kotipesä

 Suomet Kylät tekee 

brändityötä! Käyttäkää 
tämä hyödyksi ☺

 Muistakaa myös 

tiedotepohja!

 Hakukonelöydettävyys-

 Suomen Kylien vinkit? 

 Hakusanat & 

#teeSeKylillä    

#AvoimetKylät  

#MaalleAsumaan



Aloitetaanko suunnittelemaan?



Suunnitelma on kaiken A ja O

Kokonaiskuva

Tavoite mielessä

Ota resurssit huomioon

Mitkä riskit?

Pura tehtävät niin pieniin osiin kuin tarpeellista!

Tyyli on vapaa; kunhan kaikki toimepiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu näkyy

Post it lappu-tehtävä koko työryhmälle







Paljon tsemppiä Avoimet Kylät-
tapahtumien markkinoimiseen!

Kiitos !

Mitä ajatuksia herätti?
Kysymyksiä?


